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Revoliucija Lietuvoje.

Žodis revoliucija reiškia 
persi mainymą, apsisukimą, 
apsivertimą; dėlto męs jį pri- 
pri taikom prie žinių iš mus 
prigimtinės šalies, tėvynės- 
Lietuvos, nes tokia revoliuci
ja <ųd>ar po visą musu kraštą 
yra judėjime teip kaip žemė 
rodos sukasi prieš aušrą eina 
šviesyn, sklaidosi migla ir 
saules spinduliai suramina 
tamsybes neapkenčiančius 
Lietuvos sūnus ir dukteris.

apmušė, išmetė laukan iš 
kanceliarijos, o kartu ir caro 
paveikslą su lazda sudaužė, 
o rėmus žydui [tardavę. Vi
si sutarė neklausyt ir mokes
čiu nemokėt. l'ntašovoj bu
vo rengiamas spektaklis, bet 
tę tik žmones sujudino, o ne
įvyko: po kelių sąvaičių tapo 
angarsįta, kad bus SĮiektak- 
lis Zepratiškije, kas gražiau
siai ir išsipildė ant parengto 
vakaro atsibeldė iš Vabalnin
ku G dragūnai, pristovas, sot- 
ninkas ir urėdįlinkai, vienok

Nežiūrint į visą Rusijos indė- čion jų lietuviai visai neleido 
jiiną, tik paėmus Lietuvą, 
žmogus gali džiaugtis iš tę 
praneštų žinių. Viskas per
simainė, o labiausia lietuviš
ka jaunuomenė ir jų nuomo
nės. Kur pirma būdavo pul
keliai peštukų, šiądien yra 
[įnikai vyru, kurie jau rūpi
nasi apie politiką. apie gero
vę Lietuvos. Kur pirma sku
binosi su lenkyba bei rusų 
išiuislais, kalba ir drabučiais 
rėdytis, dabar visur [iradeda 
viskas lietuviškai žydėti. Da
bar netik nesigėdina vartoti 
savo kalbą, bet dar didžiuoja
si. Jaunumenė, rodos, atra
do savo naują priešą ypatoje 
caro ir jo tarnų, ir vieninte
lis jų rūpestis dabar kaip nuo 
jų atsikratyti. Žinios parei
na iš Klebiškiu valščiausapie 
didelį krutėjimą jaunųjų su 
tokiu ruĮies.šiu jie lipdo po
pieras, atsišaukimus; dalina 
žmonėm ir aiškina; eina i 
bažnyčią nedėliom ir tę di
delius darbus nuveikia, da
lindami žmonėm lapelius su 
aprašymais ką turim veikti, 
kad nusikratyt nuo savęs 
vargą. Prienuose, Šilavote, 
ir Plutiškėse priviso daugelis 
socijalistų: nekurie seniejie 
dar priešinasi, o jųsūnus jau 
tikrais socijalistais yra. Ne
kurie ir seni jau sutinka su 
jaunaisiais, ypač kad jauni 
moka senus perkalbėti, nu
rodydami ant valdžios šuny
bių ir kaip per rūpestį jau 
šiądien iškariavo liuosybę 
drukuoti knygas ir mokįti

ir kaip šuneliai liovėjo atgal. 
,,Gal jum dabar akyva, jog 
męs raudonsiūlių nebijom, 
bet tas teisybė kaip šunų nie
kas čion jų nekenčia ir nebi
jo. kaip užtraukia vaiską. 
tada tiktai gauna rodą." Ki
tas vakaras buvo Solomiestij, 
Tiškevičiaus .Magazine per
statė ,,Amerika Pirtije".
Žmonių privažiavo iš visų ša
lių: kiti buvo iš tolumos 6 
mylių; prisirinko apie 3 tūks
tančiai žmonių. Kitas vaka
ras bus Smilgių kaime. Tai
gi matoma, jog lietuviai prie 
supratimo pradeda artintis. 
Mokslas kyla, kyla ir neapy
kanta prieš blogą caro 
dzin. Dar pora metų, 
mus Amerikos vangius 
bildukus visai pralenks 
tuvoje gy venantiejie 
broliai.

Žinios iš pasaulės.

Victoria. B. C. 14 Rūgs. 
— Žinios praneša, būk, Ale- 
\ieef Torigony pirmiau pro
fesorius Maskvos universite
to. gavęs liuosybę nuo ja[io- 
nų [mi apėmimui salos Šaka
line, parvažiuoja Į Ameriką. 
Minėtas profesorius buvo iš
varytas tę aut viso amžiaus 
už -prigulėjimą prie kuopis 
žudintojų Ale.vandro 11.

keli 
Hagoje, 

kad nu* 
durnus 
lies jie

kokią caras yra užmanę 
metai atgal laikyti 
Žmonės darbuojasi, 
stoti skerdus tuos 
žmones kaip žiurkes
dabar teip ir tiki, jog karė 
vra Dievo duoki. todėl ir m--•
ša savo galvas, dar geriau 
kaip avys i bučernę.

IšAnierikos.

16 
ir be- 
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vai
tai 
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Nuo tilto nuptmle.

N e w Y o r k , 19 Rūgs.
W. A. Furiscli važiavo su 
arkliu per Brooklyno tiltą, 
arklys pasibaidė, vežimas su
davė i tvotą ir Furisch likosi 
iškrėstas per tvorą nupuolė 
15o pėdų augščio ant bruko. 
Nupuolęssu nieku daugiau 
nesi barė.

3<MI dol. uz bučki

S t. Louis. M o . ’ 19 
.Matilda Dusford. lt> metu 
mergaitė, apskundė R. Parks 
uz pabučiavimą tamsoje 

Ties-

vo ir kiti kraujačiulįiiai, ir 
teip susidrūtinę parvažiavo. 
Dabar leidžia žinias, jog jie 
jokiu būdu neišklausįs dar
bininku reikalavimo 8 va
landų dienos dariu). Bal
suokit uz darbininkų partiją, 
tada gausite ir už (> valandas 
dienos darbą.

Kamantine* Soeijaliziną

N e w Y o r k e 12 Rūgs. 
Susitvėrė draugystė dėl iš- 
kamantinėjimo soiijalizmo 
mierių. Sąnarių prisirašė 
250; nereik nuo jų gero tikė
tis, bet visgi žmonija eina 
pirmyn.

Maino prakaitą ant pinigo. 

H o m ėst ea d , Pa.
Rūgs. Carnagies [dieno
geležies dirbtuvėse likosi išmo
kėta 2 milijonai dolerių algų. 
Taigi baisus sukoncentravi
mas turtų Į vieno žmogaus 
rankas.

Kūdikis grime kare.

N e w Y o r k . 18 Rūgs.
Moteris važiuodama per 
Brooklyno tiltą, pagimdė kū
dikį. Vaikiuks sveikas ir 
drūtas pripildė karą verks
mu. \ argšes moteris duona 
priverčia jas eiti iki paskuti
nės minėtos ligos arba mir
ties.

Pati atlaike dievmaldystę.

Ha ver h i 11, Conn.
Rūgs. Ponia A. C. \Vhite 
ti protestonų kunigo ant Wa- 
shington St., apsirgus jos vy
rui. pati užėmė jo vietą ir 
atlaikė dievmaldystę teip ge
rai. kaip geriausias kunigas. 
Mat kaip gerai turėti moky
tą ir gabią pačią.

Vagią laivas.

Chicago, 111.18 Rūgs.
— Čionai aut ežero pasirodė 
vagiu laivas pale 33 gatvę, studentai visai to nemislina 
Vagiai tuojaus susimušė su 
Dauglas Yacht Club ir poli
cijos [lagazdįti, 
ant vandenų ažero. 
goję vagius galima 
takais ir visur.

ketina 
padarė

Rūgs.

18 
pa-

Yokolioma. 12 Rūgs. — 
Japonų liaudis turėjo dideli 
susirinkimą, ant kurio net 7 
tūkstančiai ypatų pakėlė 
protestą prieš japonų pasiun
tinius ir prieš randą uz 
naudingą susitaikymą su 
sija. Visuose kraštuose 
[Minijos kjla maištai, o
išaugs ant kruvinos revoliu
cijos. Komura turbūt tyčia 
apsirgo, kad nereiktų namo 
važiuoti, nes japonai 
ji nugalabit. ką jau 
su jo šeimyna.

—o—
Gunsliu Pass. 14

— Jenerolas Ovanski iš Ru
sijos šono ir jenerolas Fuku- 
cliima nuo Japonu Šono atli- r. v
ko suvažiavimą Kochiation ir 
pasirašė, idant nustoti karę 
pagal padarytą santaiką. Di
delis džiaugsmas pasklydo po 
Rusijos kariumenę, o pasi
piktinimas tarpe japonų už 
teip mažą laimėjimą nuo Ru
sijos.

Roina 18 Rūgs. Popiežius 
patvirtino tiesą, kad kuni
gai nebėgtu i Romą kas me
tas pulkais, palikę savo para
pijas ant Dievo valios. Da
bar jeigu kuris nori važiuoti, 
tai turi gauti nuo vyskupo 
pavelinimą.

—o—
Berlynas 1<‘» Rūgs. — Laik

raštis „Berliner Tageblatt" 
praneša, jog netoli Berlyno 
gyvena 2 familijos. kuriu 
pravardės yra Kosciuškos 
giminės žinomo lietuvio Kos
ciuškos, lenku patrioto ir ka
riavusio už Amerikos laisvę 
su .Jurgiu VVashingtonu. To- 
dvi šeimyni ketina paj ieškoti 
nuo Amerikos rando lot. mi
lijonus dol., kaipo dalies Ta- 
daušo Kosciuškos. Sako, jog 
Chicagos nuėstas visas stovi 
ant žemės, kurią ramias ap
rašė Kosciuškai kaipo užsi
pelniusiam.

ną. Sunku bus nuo žmonių 
atimti; jie ras ir tę. kur ran
das jas j>akavos, tiktai reikia 
supratimo žmonėm.

—o—
Peterburg 15 Rūgs. — Ži

nios praneštos i Peterburgą 
iš Romos, jog kraštuosi! Ka
labrijos baisus žemės dreliėji- 
mai užmušė t>55 žmones, 2400 
sužeidė. Šventas tėvas pa
skyrė 40 tūkstančiu dol dėl 
išdalinimo skurdžiam, kurie 
neteko pastogės ir maisto. 
Sv. Tėvas supranta dolerio 
galybę, dėlto su juom ir 
gelbsti vargšus.

Čenstakavas, Lenkija. 14 
Rūgs, čionai užsidegė fabri
kas. kame buvo daroma celo- 
lodiniai kaunieriai. Kada- 
gi cclolodas greitai dega, 
tad ir darbininkai nepaspru
ko nuo mirties — devyni net 

i suspirgėjo. Nieką 
laimiu nepatinka,

I vargšą - darbininką, bet jis 
vis kenčia ir laiko viską ant 
savo [iečių.

—o—
Tokio 17 Rūgs. — Japonų 

atrasta, jog karės piniginiai 
išdavėjai pavogė net 105 
tūkstančius dolerių. Taigi 
mat. nors ir mokįti, bet va
gia. Pinigas yra bjauriausia 
išjiera šios sistemos ir niekad 
nebus gero, pakol žmonės 
i vietą pinigo neįves darbo.

—o—
Ryga 20 Rūgs. — Anksti

ant iš ryto apie 10 darbininkų 
yra užpuolė antturmo, vadinamo 

neišge- viduriniu; išgriovė sieną, už
mušė du ir primušė vieną 
sargą: antgalo išėmė iš tur
ine du straikieriu ir visi pa
bėgo. Policija ir naktiniai 
sargai vijosi, bet dar vieną 
žandarą nušovė ir paliego.

tiek lie

kai p tą

. vaikus prigimtos kalbos. rašApries mergaitės norą. 
Kunigai teipgi ėmė keik- darys nusprendė Parksą pa-to.

ti jaunuosius, nežinia ar jie 
nori carui patikti, ar bijoi 
kad žmonės neapsišviestų.
Vienok visos baimės po šo
nu! Kaip negali tekančios 
saulės sulaikyti, teip negali 
sustalulyti lietuvių nuo apsi
švietimo ir paniekime caro 
blogų darbų. Apie Vabal- 
ninkus. Kauno rėdyboje jau
nuomenė darbuojasi nema
žiau kaip Suvalkų rėdyboje. 
Vienas tautietis iš Vabal
ninku aplinkos paduoda la
bai linksmas žinutes: Kupiš
kiu valsčiuje atvažiavęs na- 
čalninkas norėjo sušaukti 
sueiga; žmonės suėjo, bet vi
sai načalninko neklausė, dar phijos. kame ir prez Baer bu-

mokėt 300 dol. arba pusę me
tu sėdėt. Kam gi bučiuot 
tokią, kuri nenori.

l'zhipnotizuotas v<»tre.

C i n c i n a t i. O . , 
Rūgs.

19
Čionai suėmė I*resbe- 

terijonų bažnyčios zakristijo
ną uz vagyste pinigų iš vieno 
restauranto. Į kurį zakristijo
nas. Tscliuvi Įėjo per bažny
čią. Tscliuvi, sako, jog 
tas vagis ji užhipnotizavo 
užtai jis išvogė.

Kapitalistai nepasiduos

S c r a n t o n , 
Rūgs. Didžiausi
vininkai pargrįžo nuo kapi
talistiško seimo iš Philadel-

Pa. ,
mainų

ki- 
ir

J 9
sa-

—o—
Peterburg 14 Rūgs. Ru

siški universitetai visi atsi
darė 14 Rūgs. Studentai ra
miai pradėjo mokslą; valdžia 
pasitiki, jog jau yra užganė
dinus norus studentų, bet

Peterburgas 18 Rūgs.
Galutinai tapo aprokuota 
kaštai« visų pražuvusių ka 
riškų laivu laike karės su ja
ponais. Suma išneša 
112 milijonų dol. Tai 
graži krūvelė pinigų;
ro žmonės barzdom ir kup
rom apaugę, kada-gi jie turi 
dirbt, viską tą padaryti, o 
paskui turi eiti mirti ir pra
žudyti padarytas gėrybes.

—o—
Tiflis 18 Rūgs. - Baisus 

prapuolė sukilimai revoliucijoniški ir 
Chica- religiški gyvuoja . aplinkose 

rasti po Baku. Žmonės tūkstantinėm 
bandom mušasi su kareiviais, 
policija teipgi totoriai su ar- 

31 Spa- menais. Penki vežimai ar-
l’isrios keliones

Nuo 15 Rūgs, iki
lio bus nužemintos prekės už mėlių norėjo išbėgti 18 Rūgs, 
tikietus iš visos Naujos Ang
lijos i Californiją, Montanna. 
Žiemini Pači f i ko krantą. San 
Francisko. Los Angeles. Port- 
land Ore. Seatle, Wash. But- 
tle Mont ant Grand Trunk 
Co. kelio.

bet totoriai sugavo, užmušė 
vyrus, o motelis pat mė sau. 
Teip apsieina kaip laukiniai 
žmones.

Peterburgas 18 Rūgs. Nuė
mus muitą Rosijoi nuo Ame
rikos Įvežamų daigiu, prade*

Susitverė draugystę.

Vai parai zo, I n d .
l'niversitete lietuviai studen- jo plaukti milžiniški užstelia- 
tai pagundįti vice-prezidento 
universiteto sutvėrė kuopą, 
kurios mieris bus sueiti bent 
kartą į savaitę ar dvi ir ap
kalbėti apie lietuviškus rei
kalus bf!i literatūrą. Dabar 
čionai randasi net 12 lietu
višku studentų, kurie troš
ku uja mokslo. Tegul jų no
rai išsipildo. i

viniai pumpų ir ūkiškų viso
kiu [tadaru. Tarpe politikos 
mat vis maišosi ir pinigas. 
Turčiai kraštą kaip nori teip 
sau valdo.

—o—
Lucerne. Šveicarija — 18 

Rūgs. Čionai yra sesijose 
Pakajaus konferencija tokia

18 Rūgs. Rusijos caras iš
leido vėl atsišaukimą laikyti 
antrą Pakajaus konferenciją 
Hagoje. Prie šito užmanymo 
dabar brukasi ir prez. Roose- 
veltas. sako jis norė jo užma
nymą [>aduoti, bet kad caro 
noras tas pats, tai paveda uz 
manyti carui, 
konferencijos 
Įnešimą visom
kad niekad nekelti 
jeigu kyla nesupratimas tar
pi! viešpatysčių, kad turėti 
tarptautišką teismą, ant ku
rio be karės viską bus galima 
sudavadinti. .Jeigu tas Įvyks 
bus didelės permainos 
pasaulės, apie kurias 
niekas nesapnavo.

—o—
Helsingfors 12 Rūgs,

siška valdžia padare plačią 
kratą tarpe finu ir surinko 
net jienkis tūkstančius muš
kietų. Mat. turbūt prijau- 
čia caro tarnai, jog ateina 
laikas, kada tos muškietos
gali užšauti nevieną caro tar- bus užganėdinta:

Vietines Žinios.

Ant Hagos 
caras paduos 

ka ralystėm, 
kares.

ant
nė

Ru-

Lietus visiem nusibodo, 
nes apie pora sąvaičių kaip 
lyja ir saules nematyti. Pe
reitos nedėlios vakarą lenkai 
su iškilniem pasitiko arei vys
kupą Symoną, atvažiavusi iš 
Rvmo ištirti lenku bažnyčios 
padėjimą po Ameriką. Lie
tuviai oficijališkai nedalyva
vo, tik daugelis lenklietuvių 
susirinko palaukt vyskiųm, 
kitas ne kaunieriaus neužsi
dėjo.

19 Rūgs, palaidojo Patriką 
A. Collins Bostono majorą. 
Laidotuvės buvo gana bran
gios ir kunigu netruko. Ka
talikai. protestonai ir visi 
meldėsi krūvoj. p. Collins 
nieku svarbom neatsižymė
jęs, teip tik piniguočius.

CainbridgeĮMirte bus pra
kalbos ateinančios nedėlios 
vakare ant Burleigh St. No. 9 
Kalbėtojai yra užprašyti ir 
kalbos paskirstvtos. kas ateis
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Korespondencijos.

Lawrence, Mass. Darbai 
negeriausiai eina. Lietuvių 
dirbančių ant tautos labo nė
ra. Beje čionai mokinasi di
delė kuopa dainorių po vado
vyste p. Curlanio.

Šiomis dienomis kun. Ži
linskas prisiuntė atgal revo
liucijos pinigus, kuriuos mus 
išriuktivjie neva ant revoliu- 

Cr.o 
nti.
su-

) 

dėti.

i.
i *C. 4 - ' y - r- c-

uz juos alaus pasini 
Dabar pinigai tapo algai 
gražinti ir vėl susimaišė, kaij 
gervės nežino, kur juos 
Aš jum broliai patariu siųsti 
tuos pinigus tę, kur juos 
žmonės paskyrė, tai yra re
voliucijai. Jum nepriguli 
ant parapijos mitingo nutar
ti apie tuos pinigus, nes aut 
revoliucijos davė ne parapi- 
jonis vieni, bet ir tie, kurie 
visai nepriguli. Jeigu tuos 
pinigus apversite ant ko kito 
t. y. tiesiog pavogsite, tai 
broliai gailėsitės. Aš ėjau 
ant baliaus ir praleidau pini
gus ne dėl jus, kad nutartu
me kur tuos pinigus padėti, 
bet pavedžiau tiesiok ant re
voliucijos. Žiūrėkite kaip 
jus garsinote 16 numerije 
..Lietuvos” ar ne ant Revo
liucijos'1 Taigi dabar ir nu-X 
siųskite tę. Štai du adresai: 
Dr. J. Šliupas, 328 Federal 
St. Philadelpliia, Pa. Jeigu 
nesutinkat siųsti ant augš- 
čiau paduoto adreso, siųski
te ant šito: J. Lizdeika. 28 
Gray St. Si 1 verto wn, London. 
E. Engiami. Bet siųskit, 
nes kitaip pasirodysite caro 
bernais. A. B.

* *
Nauoattck, Conn. 

garsinta.

*

1

Buvo 
Keleivije” garsinta, jog 

kun. Keturakaitis pribus Į 
N. ir laikys prakalbas. Tas 
viskas ir nusidavė 2<» Rugp. 
Žmoniii ant prakalbų susi
rinko daugelis ir visi buvo 
užganėdinti iš jo prakalbos. 
God. kun. Keturakaitis kal
bėjo apie caro palovius ir 
brangumą jų įrėdymų. Tri
juose iš caro palocių kun. 
Keturakaitis pats buvo ir 
matė kokios brangenybės 
juose talpinasi, kada vargšai 
žmonelės velka nuolatinį ba
dą ir skurdą. O kurie drįs-

• f

K F.’I. Et v ao

jo malones, lieka pratimo ir rūpestingumo apie re aukšta, tai
Kunigui pabaigų- mus tautos darbus, būtų la- . laukan ir pradėjo šaudyti*, 
dėkavojo ranku bai linkima.

Ant rytojaus kun
laike dievinai-

visi išsigrūdota melsti 
nužudįti. 
kalbą visi 
plojimu.
Keturakaitis 
dystę ir sake pamokslą, iš 
kurio žmones džiaugėsi. Kun. 
Prustas uzvydė kun. Ketura- 
kaiėio atsilankymui, vienok 
bereikalo, nes žmonės jį čio
nai parsikvietė, kurie 
Brusto parapijos

Kada-gi visi 
mus jauni vyrai yra čion su
važiavę. ir jeigu visi tik pa
sileis girtuokliauti, tai Lie
tuva vis turės didelę pražūtį. 

C. M. P.

*

prie 
nepriguli. 

A...tis.

Lietuvių 
būrelis. 
Dideliai 
keldami

Kad lie
tai nors pi kt y lies į 

viršų išverstu, o gal kad tie 
inųs vardo zemiutojai pradės 
nustoti būt žvėrimis. Per 
krikštynas »»1 Export St. gri
noriai susiginčijo su vienu 
senu amerikonu, kuris išgers 
degtinės. Gėrė jie su dide
liais stiklais ir vienas da mė
gino eiti i skiepą atsinešti a- 
laus, liet tę nuėjęs, susmego 
ir užmigo. Grinoriai apie 
tai dažinoję nuėjo į skiepą ir 
suspardė tą Amerikoną. Su
kruvintą nunešė namo ir 
daktarui buvo darbo, pakol 
sulopė. Gana, kad jauni vy
rai teip pasileidę, kas bus iš 
jų toliau. Sąnarys „T. M D.‘

Brightvn.
ra gero.

VnioN. City. Conn. 
gatuko ir Union City 
viai ir lietuvaitės

* ♦
*

Hvdson, Mass. 
gana geras čionai 
liet labai tamsus, 
žemina savo vardą
bjaurias veseilias, kaip štai 
viena buvo 2 Rūgs., jog to- 
rivlkos, stiklai ir plaukai 
lakstė stubą ir byrėjo į 
šukes. Nors kiek pabuvęs 
čionai žmogus to niekad ne
darys. liet grinoriai. ką-tik 
pribuvę iš krajaus, kelia to
kius šposus. Jau laika; 
sivrasti ir pradėti 
biaurus darbus, o 
kuom nors geresniu, 
vaikinai ar-gi negali 
ant žiemos knygyną, 
galėtume pasiskaityti ir pasi- 
lavinti. Randasi taučiečių, 
kurie uždyką duoda vietą 
dėl knygyno, tiktai reikia 
naudotis. Męs kurie skai
tom ir nors kiek jau supran
tam, turim rūpintis apie vi
so miestelio lietuvių gyveni
mą.

s su- 
nustot 

užsiimti 
Jauni 

užsidėti 
kame

Nau- 
lietu- 

sutverė 
draugystę 3 Rūgs, po vardu

i,, Lietu vos Dukterų”. Per 
du metu moterys tvėrė drau
gystę ir vis nesutiko ant var
do. bet antgalo sutiko duoti 
vardą ..Lietuvos dukterų". 
20 sąnarių prisirašė ir komi
tetą išrinko iš sekančių drau
gių: prez. Petronėlė Dieli- 
nikaitienė. vice-prez. Katari- 
na Plikaitienė. fili, sekret. 
Magdalena Aušiūrienė. prot. 
sekr. Rozalija Skrobliūtė, 
kasierius Marijona Ratkevi
čienė. Nekurios seserys ne
sutiko. ir kaip girdėti daro 
biskį priešingumo, bet toliau 
ir jos susipras. Lai bujoja 
..Lietuvos dukterų draugys
tė” per ilgus amžius ir būna 
paveizda kitom moterim.

Vietinis.
* **

Stoughton. M A SS. Nieko 
gero negaliu iš čionai pra- X 
n ‘šti, tik vis blogą. Šiomis 
dienomis vienas nedorėlis 
čionai moterį subadė peiliu į 
gaivą, ir kas-žin kur dingo. 
Kaip ilgai pasiutimas mus 
brolius kaukis, ar jie kada 
nors supras dorą ir reikalus 
visuomenės. Korespondentas 

** *
Grano Rarids, Mich. 

čia nėra ką gero pranešti, nes 
ant viso pulko lietuvių apie 
dešimts skaito .ietuviskus 
tautiškus laikraščius. Keli 
žinoma neįstengė pakelti lie
tuvių vardo. Kiti broliai la
bai negerai gyvena: žemina 
lietuvius su girtuoklyste ir 
daro daug blogo, nuo girty
bės ligas gaudami. Yra čiaX
dvi draugysti: ,,Sv. Petro ir 
Povylo” ir .,Šv. Jurgio” to- 
dvi draugysti užlaiko sau po 
karčiamą. su parašais ant X 
diliu ..onlv members” Si- v •
tose karčiamose tie šventi 
memberiai teip traukia rudį 
ir einikį, jog kitam išeina ir 
sermėgą palikti. Ko nepa
lieka karčiamoj, tai tą dakta
ras paims begydydamas nuo 
išplikusių gerklių, reumatiz
mo. nuo skausmo vidurių ir 
t. t. Jeigu dar kuris galėtų 
susilaikyti, jiermainyti savo 
gyvenimą nuo girtybės ant 
pasiskaitymo, mokslo ir su-1

Iš

S. Cėsna.
—o—

New Britain, Conn. Pas 
mus vra didelis būrys lietu-• *
vių, darbai eina neblogai, 
bet mokestis pagal kapitalis
tišką kalendorių stovi ant 
žemo laipsnio. Mokįtų lie
tuvių čionai mažai randasi, 
bet netrūksta tautiečių, ku
rie supranta tautos reikalus. 
..S. L. A." turi savo agitato
rius čionai, bet sunku ką pri- 
kalbįti. Jauniejie greitai 
prigulėtų, ypač merginos, 
vienok tėvai jokiu būdu ne- 
daieidžia. Jiem geriau pra
gerti tie pinigai su kokiu ai
riu, kuris tik per girtuoklys
tę lenda į stubas tokių lietu
vių. kurie jau prageria visą 

Dukterys nusi- 
ilgą laiką eina 

Dzūkelis.

savo protą, 
žiūrėję- per 
tėvo pėdom.

Vienas iš revolverio pataikė 
į K. Draugelio pilvą. Pilvas 
mat ne buliaus akis — leng
va pataikyti Daktarai tuo
jau darė operaciją net po 4 
kartus, bet vis kulkos nera
do. Vieną syk mislino, jog 
jau rado, bet nebuvo kulka, 
tiktai gumbo kepurė; pilve 
mat labai sunku rasti. Tas, 
ką į pilvą pataikė šauti, tai 
yra Jurgis Kuburtavičia Lie
tuvoje ganė kiaulias kaip vi
si, o čionai atėjęs pradėjo 
smokavoti rudi ir ant rudžio 
uodegos nuėjo, nes po $3000 
kaucija daliar sėdi. Netoli 
Kansigmo keli teipgi apsi
daužė gerai labuones. DakJ 
tarai apsiuvo, kad smegenys 
neišbyrėtų. Ant Diamond 
gatvės buvo net 4 pienpuo
džiai sudaužyti ir visi polici
jai užsimokėjo po 12 dol. 
Taigi pilni tumiai Belaisvių 
ir pilni ligonbūčiai sukrius- 
tų — tikras Port Artliuras 
\Vorcesterije. Peštukai nie
ko neskaito ir neturi kada, 
nes kaip išsipagirioja, tai 
galva ūžia, rodos 
liai jose 
tis, bet 
vėl gert, 
prigeria,
ro.
gyduolė?

visi svirp- 
gyvena, bėga mels- 
kieko negelbsti tai 

Kada jau gerai 
tai vėl blogą pada-

Kokia būt gera jiem 
Raudonveidis.

*
Forest City. Pa.

laikraščius smagu yr linksma 
kaip kitų apygardų lietuviai 
darbuojasi pašelpti revoliuci
ją. Kodėl-gi męs to nesu
prantam. Ar-gi nebūtų ge
rai. kad mūsų tėvynė sulauk- 
tų tokios laisves kaip Ame
rika. Kad galėtume gyven
ti ir mirti savo tėvynėje. 
Kodėl svetimtaučiai pritaria. 1 
nes jie supranta. Aš A. M. 
M...skas rinkdamas parašus 
ant peticijos, kad paleistų 
politikiškus prasikaltėlius, 
nuo salos Sahalino, gavau 
daugiausia parašų nuo sve
timtaučių: miesto majoro, lo-1 
jerių, daktarų ir kitų, o nuo 
mūsiškių gavau mažiau, užtai 
kad nesupranta. Ar tai ne 
gėda?

* *
*

Worcester, Mass. 
skubinu pranešti naujieną 
bjaurią. Pereitą subatą M. 
Matuza 39(> Millbury St. iš
kėlė puikią varduvių dieną 
dėl savo godotinos moteries. 
Kada-gi visa šita aplinkė yra 
apgyventa tokių tamsių pie
nu nu. tai štai kaip jie apsiė- 
„o pas Matnzą ant to didelio 
guz » arba baliaus. Nekurie 
nėjo nė į bažnyčią, o kiti pa
prastai visas savo aĮieigas at
liko ir pradėjo šutyt. Suti
no per dieną, o vakare tur
būt pats I.icipierius atsiuntė 
bigį velnią, nes stuba i>a8ida-j

* *

Skaitant

Pasi

keliu»
Brightone man teko 
Aną dieną būti.

Lietuvių politiką 
Teko pamatyti.

Vyrai tai vyrai, 
Nėr ką nė kalbėti.

Dirba, valgo, miega 
Gauna išsigerti.

Bet nekurios merginos 
Ištiesų smarkios, 

Kaip traukia byrą. 
Ant to, rodos, sutvertos.

Gerdamos degtinę 
Nė neužsimerkia,

Kaip per geležinę dūdą 
Teip traukia per gerklę;

Rodos dgtinė būtų
Iš vandens daryta

Ir jokių nuodų 
Tę neprimaišyta.

Tai puikios motinos 
Ateitije jos bus, 

Ir dar geresnius 
Girtuoklius atves.

Verona ir Tofilė
Todvi iš kito miesto,

Su Pennsylvanijos bernais 
Traukė iš ragučio riesto;

Ir kad traukė
Tai net paraudonavo,

Ir galas nosies 
i Net pamėlynavo.

Paskui į lovą
Vienas kitą vilko, 

Kurioje visi pailsę 
Silsėtis |>atilj>o.

Daug tokių baikų
Vėliausiai atsitiko, 

Vedę ir nevedę 
Griešninkais paliko.

Kad jus nepyktumėt 
Kaip aš nepykstu, 

Aš jum apsakyčia 
1 Kas iš mergelių dygsta.

I

uede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

ignorians 
dislionesti

Angliškai Ištark Reiškia

govern ment govriment randas-valst vbė•
circumstances sireumstances aplinkybės
decide desaid nutart
each yč kožnas
nation neišin t:; uta
meets myts sutinka
preference preferens prisirengimas
need nyd reikalą
ought out turi daryt
fonu form būdas-fonna
people pypi žmonės
themselves demselfs jie patys
constitutes konstituts susideila
fitness fitnes tikumas
inteligence intelidžents mokslas.-inteligentiškumas
Integrity integrity savistoviškumas
earnest ernest teisingas
devotion de vošiu pasišventimas
welfare velfeer gerovė.
indefference indifrens neišti kūmas

nežinojimas 
neteisingumas

person y pa tos
klėm pasavinimas
taitl \ ardas
vialiu vertybė

best form of Kokia geriausia forma

ignorance 
dislionesty 
persons 
claim 
title 
value

What is the 
govcrnment?

Circumstances mušt decide 
.or each nation that fonu is 
liest, ullicll lest liieets the 
nations prcferencc and need.

Wlio ouglit to decide the 
fonu of government?

The people themselves, if 
they are fit for self govern- 
ment.

What constitutes fitness 
for self-government?

luteiigence. integrity and 
an earnest devotion to the 
public welfare. Indefferen- 
ce is a fa tai to self - govem 
ment as are ignorance and 
dishonesty.

Right and duties
Wliat is a right?
A right is a peraon’s just 

claim or title to something 
of value.

rando-valstybės?
Aplinkybės turi parodyt 

dėl kožnos tautos tokią formą 
yra geriausia, kini geriausia 
atsako tautos prisirengimui 
ir reikalam.
Kas turi rūpintis apie formą 
rando?

Žmonės patys, jeigu jie 
tinka prie patvaldystės.

Inteligentiškumo, savisto- 
viškumo ir tikro pasišventi
mo dėl visuomenės gerovės. 
Neištikūmas vra blogas dėl 
patvaldystės kaip yra tamsy
bė ir neteisingumas, tiesos ir 
užduotis.

Kas yra tiesa?
Tiesos ir užduotis.
Tiesa yra yjiatos teisinga, 

aplaikymas arba vardas ant 
kokio-nors vertumo.

Kur kokius daigius padaro.

Philadelhia,

Providence,

Providence,

Kaunierių ir man kietų 85 procentai padaroma mieste 
Troy, N. Y.

Oysterius marinavoja: 64 procentai sudėžiuojama Balti- 
morėje, Md. •

Pirštinių 54 procentus — aplinkėse Gloversville ir Johns- 
town, N. Y.

Cokr-angliūs be gazo 47 pleventus padaro Connesvillės 
aplinkoje, Pa.

Misinginių daigtų padaro 47 procentą Waterburyje, 
Conn.

Karpetų, divonų 45 procentas padaroma 
Pa.

Auksinių daigtų 45 procentas padaryta 
R. I. ir Atleboro, Mass.

Sidabrinių daigtų 36 procentas padaryta
R. I. Mėsos 35 procentas padarytas Chicagoje, III.

Pleitijimo 32 procentas padaroma Meriden, Conn. 
Ukiškių padarynių 24 procentas padaroma Chicagoje. 
Šilku išdirbystė visa beveik sukoncentruota į Pater- 

son ir M ėst Hoboken, N. J. •
Mėsos marinavojimas yra Omahoje, Neb., nes net 96 

procentas darbininkų dirba prie marinavojimo tame mieste.
Geležį ir plieną išdirba McKeesjHirte, Pa., nes 89 pro

centą čionai išdirba.
Puodų 87 procentus padaro E. Liverpool, Ohio.
Vilnonių skrybėlių 86 procentai Įiadaryta Bethel, Ct. 
Stiklų 80 procentą padaro Tarentum, Pa.
Bovelnos išdirbinių 80 procentas padaryta Fall River, 

Mass. Batų ir čeverykų 77 procentas padaryta Brorkton’e 
Mass. Tie padavimai teisingi pagal Suvienytų Vai. biurą.
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Keturesčesžimts Metu.

Legend .Vatutcsijos.

(Tą>a > 
jo Peterburgo namo bu\o kanceliarijos, o 
augščiau jo gyvenimas. Platus trepai ėjo 
augštyn i jo pirivatiškus gyvenimus, nu
kloti pmikiais divonais. gyvenimas spindė
jo nea pasakytai. išdabintas sidabriniais, 
auksiniais, puirpuliniais ir brangiais in
dais... Namas nuolat buvo atdaras dėl at
eivių; turtingi poetus ir pmikiausi vakari
niai baliai atsibūdavo, kame bemierinė ma
lonybė viešpatavo!

Po astuonių metu Trakimo Jašniko 
gyvenimo Peterburge, jo pačios sesuva pa
ti Motolino atvažiavo su jais drauge gy
venti. nes vyras, jos p>onas Motolinas nu
mirė ir palikp ją vieną. Po dviejų metų 
numirė ir ponia Motolinienė ir paliko 
Mandrikių dvarą savo seseriai, Trakimo 
pačiai. lokiu būdu Trakimas buvo da
bar ponas dvaro Loobki ir Menariki su 
kaimais ir gyventojais. Vasarai atėjus 
Trakimas išsirengė iš Peterburgo su pačia, 
ir duktere pirmos pačios, važiuoti pasižiū
rėti senos vietovės Loobki. Prisiartinus ap>- 
linkes Loobki, jie turėjo išsisukti iš di
džiojo kelio ir keliauti mažu keliu per gi
rią ir kaimą. Tokiu būdu Trakimas buvo 
priverstas važiuoti pro pati rėvą, kur jis 
būdamas jaunas užmušė pirklį su jo tarnu. 
Privažiavęs prie vietos, Trakimas pamatė 
kapą užmuštųjų, kur stovėjo kryžius, jau 
gerai apsenęs, pajuodęs ir daigiais sama
nom apaugęs. Visas kraštas griovio buvo 
ap>vestas su murinę siena.

— Oli kokia gilybe! — nesijausdama 
ištarė Trakimo duktė užsisukdama i kitą 
paisę re\o.

— Gerai, kad mūras išmūrytas ap
linkui — atsiliepė jos močeka — kitaip 
naktį kas atvažiavęs gali nuvažiuot. .. Žiū
rėk! ir kryžius stovi, gal čionai kada nors 
atsitiko teip) — įpuolė į tą bedugnę!

Vežėjas išgirdęs ponios kalbą, atsilie
pė:

— Teip> ir buvo p)one: pirklys čionai 
kartą' važiavo naktį ir įpiuolė į šitą griovį 
su arkliais ir bernu.
abudu su bernu čionai
sius su arkliais čionai ir palaidojo, 
kryžius yra ant jų kapo pastatytas.

— Kaip seniai tas atsitiko? — 
klausė painia Jašnikof.

— Apie daugiau kaip trisdešimts 
tų dabar bus — atsakė vežėjas.

Trakimas klausėsi tos kainos be jaus
mo, bet nieko nesakė.

Parvažiavo į Ijoobki. Ant rytojaus 
Trakimo pati su podukra nuėjo išklausyti 
mišių į koplyčią, kur palaidoti buvo jos 
tėvai. Trakimas likosi namie.
buvo sukeltas sąžinėje, iš priežasties 
lankymo tos baisios vietos, kame papuldė 
uzmušėjistę. Vaikščiodamas kampas nuo 
kamp>o, susimaišęs, jis atrado žemai uz 
stovylų bažnytinį kalendorių, kuris prigu
lėjo jo vuošviai. Atsivertė 
rado šiokį skaitymą-: ta
oli mano dvasia, pamislyk 
užsidegk savo lempą, nes
balsas ateis p>as tave, šaukianti 
jaunikį!

Trakimas padėjo kalendorių ir pradė
jo vaikščioti p>o ruimą, bet tų baisių žo
džių jis jokiu būdu negalėjo išvyti iš savo 
sąžinės. Su didele baime kėlėsi pas jį 
mislys ir praeitais tas visas paveikslas, 
kaip jis užmušė tą pirklį su jo tarnu ir a- 
budu su Pridibalka nustūmė užmuštuosius 
į bedugnį grovį: kaip pasku jam lankantys 
ant užmuštuju kapa) girdėjo nežinia iš kur 
balsą:,. Aš pabausiu jį p>o keturesdešimts 
metų!” Tiisčh Šimtis keturi metai praėjo, 
šeši jau tik pasiliko, tie šeši teipgi netruks 
prabėgti ir ateis toji baisi diena, apie ku
rią ant kalendoriaus paminavota diena 
kurią balsas bus dvasiai girdimas: „Lai
kykit, jaunikį!” Po valandai Trakimas 
p>radėjo susiramįti. atmindamas 
Agafador — jis yra vyskupas ir 
je yra įpėdiniu paties Kristaus!
sakė, kad negąsdinčia savę daugiau tuom 
grieku ir nrbijočia bausmės Dievo?
jis man sake ir liepie nebijot.

Ant rytojaus radę 
negyvus, sugriuvo-

f IT1 as

pa-

me-

Jis baisiai

ap

kalendorių ir 
baisioji diena, 
ir nemiegok; 

nežinai, kada 
s: laikyk tą

vyskupą 
bažnyčio
je ’man

rii •1 eip 
Koki aš ga-

liu padaryti užmetimą ant jo žodžių' Ar 
gi jis nenurodė aut žodžių paties Dievo, 
jog Dievas da\ pilną tiesą kunigui išrišti 
žmogų iš grieku' Ar gi Dievas nep>riža<Įėjo 
to. jog kuris bus išrištas aut žemės p>er jo 
įpėdinius, tą jis išriš tę. anam gyvenime 
Ar-gi ne teip' Teip! Žinoma, jog teip!

Nors teip> Trakimas laivo pertikrintas, 
jog jis liuosas nuo visu grieku. bet sąžinė 
ir vėl pradėjo jį draskyti. Ar tai galima 
tikėt, jog vyskupo išrišimas būtų be ver

gai griešninkas pats turėjo ką nors 
Pakuta- 

kad
• v 
1S 

apie 
Teipt, vyskupas išrišo jį.

Moterim.

.Jerseytęs. 
daryti? Ką-gi jis turėtų daryti? 
vot? Tariaus vyskupas p>asakė jam, 
jis netik nepakuta votų p>o išrišimui jo 
grieku, bet kad niekad nė nemislitu 
tą žmogžudystę,
ir dabar jis jautėsi didelį susigraudinimą... 
Jo keliai drebėjo, o širdis baisiai plakė. 
Nustojo vaikščiojęs p>o ruimą, pailsęs atsi
gulė ant sofos ir akys jo užsidarė.

Į tą tarpą parėjo jo pati ir duktė. Vi
si sėdosi valgyti pusryčių. Vienok Tra
kimas dovanai tik mėgino valgyti, jis ne
tik negalėjo valgyti, bet jokiu būdu neiš
sivarė tu žodžių, kuriuos rado kalendoriu
je: ..Laikykite jaunavedį"!

Kad uumalšįti savo sąžinę Trakimas 
t)o pusryčių pierstatė savo nuomonę, jog 
imtų gerai pasivažinėti, kartu kad važiuo
tu pati ir duktė. Teip jie ir padarė: px) 
pusryčių pasikinkė arklius ir išvažiavo į 
Mendrikius. Neapsakomi jausmai apiėmė 
Trakimą, kada įvažiavo į kaimą, kuriame 
gimė ir vargo jaunas savo dienas. 
Važiuojant per kaimą, atėjo jam į atmintį 
kaip> būdamas mažas su krep>šiu ant pečių 
jis eidavo'stuba nuo stub< s ir melsdavo 
kąsnio duonos, kad savo nekaltą gyvastį 
palaikyti. Pravažiavo piro tąs dvi kuznias, 
ir greitai jam puolė į atmintį tas atsitiki
mas. kadą jis patiko Pridibalką ir klausė
si jo pamokinimo. Teipgi pamatė upę. į 
kurią ėjo pasiskandyti. kada Spakas buvo 
ii p>avaręs iš savo namo. Trakimui atėjo 
į atmintį kožnaš žodis Pridiėalk s. kaip) jis 
pamokino įgyti arklį, vežimą, mėlyną ži- 
p>oną ir viską, kad tik gauti Vasą .sau už 
piačią. Dabar Trakimas galėjo atminti, 
jog ką tik Pridibalka jam pasakojo, viskas 
išsipildė teip) kaip) kad rodos, 
visą Trakimo ateitį 
bus turčius ir t. t. 
šavimas išėjo gerai.

kia užbarstyti su druska, o 
paskui teip kaip) nuo kavos 
ar arbatos verdančiu vande
niu pilti.

Plėtmai nuo atraimuito. 
Kaip* plėtmas šviežiai pada
rytas, įdėk į šviežią pieną. 
kaip> tą sutermens, įpilk dau
giau ir teip išeis. Jeigu 
plėtmas nuo seniau padary
tas. tada reikia nusipirkt ox- 
alic acid, kurį įmaišius įdieną New 

valstijoj viena motina pagini- karštą vandenį, trik su juom 
dė vaiką su ragais. plėtmą. Jei kartą negana,

Visas tas atsitikimas dide- daryk antru kartu.
liai yra svarbus dėl paveizdos Su oxaliv acid galima iš- 
milijonam moterų, jog moti- imti ir geležies rūdis nuo dra- 
ua gali pagimdyti netik kokį'bužio.
vėjo sulaužytą kūdikį, bet Nuo rankų atramentą grei- 
dar ir su ragais. Mat, moti- čiausia nuimi vartodamas 
na yra gimdytoja ir auginto- biskį cukraus ir vandens, 
ja sūnų ir dukterų ir dėlto Plotinus padarytus su alieji- 
ant jos atsieina žiūrėti ką ji niais dažais gali išimti su 
piagimdys. Daugelis mus benzinu arba tarputynu. A- 
lietuviškiĮ moterų apie šitą liejaus plėtmus gali išimti 
jau girdėjo, jog jos yra tikra įsu muilu ir šaltu vandeniu, 
pradžia jų vaiku; dėlto būda- (Nedėk niekad į karštą) krau
ni os nes<'i a kodą ilgiausia mel- jų plėtmus gali išimt su ke- 
dziasi. kad pagimdyti aniuo- rosina. Po išėmimui tegul 
lą. o vietoje aniuolo pagimdo pastovi biskį, paskui šaltam 
tikrą ištroškusį girtuoklį —jvanenije išmazgok, 
latrą- Kaip tas viskas atsi
tinka: kada tokia moteris 
meldžiasi, tai jos mislis

l būva paremta ant to, ką 
ro, tai yra p>oteriauja: 
mislis laksto kaip> žaibas
visas jos aplinkybes, o lūpos 
kruta, kojos klūpo. Ne! to
kiu būdu mėgindama nęp>a- 
gimdvsi aniuolo. Gamta vra 
teisinga teip, kaip) diena ir 
naktis, dėlto ją sunku pri
gaut. Jeigu nori aniuolą 
pagimdyti, tai reikia ne
skraidyti mislis p>o visas pa- 
būkles, bet reik jas sutrauk
ti į krūvą, teip) drūčiai kaip) 
gali: mislįti. skaityti gerus 
raštus ir tik tokius raštus, iš

jis žinojo kuriu tveriasi kokia nors ge- 
ir koks ra budavojanti ir rimta mis-;

p>rana- lis.

o 
mla-.

ketin:

va i ke. 
verta

Marijona Rauliniutė.

ne- 
da- 
jos 
po

kasdien eina blogyn: p)atys 
kriaunai junijos neturi ir 
streikuoti negali. Darlala- 
via i. numanydami kad lietu
viai p>ap>ratę sunkesnį jungį 
nešti, nekaip žydai, žydam 
duoda geresnius darbus, 
liet tiviam p>rastesnius. 
bosai, tą matydami, 
sustraikuoti.

— Tai man rodos, 
lietuviam kriaučiam 
juniją sutverti.

— 'lai mat, tėvai tas būtų 
gerai, liet kad lietuviai teip 
kaip) tu. tėvai, viską žino ir 
nieko nežino, o antgalo Die
vui ant valios viską palieka, 
kitas net ir savo pačią ir atsi
sėdę geria ir kortuoja.

— Lietuviai piirma juniją 
čionai turėjo, l)et kaip) jie 
apie ją rūp>inosi. tai tiek ir 
naudos iš jos turi. Visokias 
punigiškas bausmes prager
davo. pragerdavo ir savo di
deles mokestis, ir rodos nie
kas kitas jiem niekad nerū
pėjo kaip) girtybė ir kazyrės, 
užtai jie tiek apie juniją rū
pinosi pirma, kiek jie su
pranta dabar. Jie tėvai 
streikuodavo dėlto, kad bosas 
girtuoklį nuo darbo atstaty
davo, ir dabar p)er kitų girty
bę daugelis geni žmonių turi 
būti bedarbo. Tarpie angli- 
kų tėvai toki neranda vietos, 
dėlto daugelis ant kampui 
gatvių stovi su raudonom 
nosimi, o tarp) lietuvių — A! 
Žinoma karvė užtruks.

Juokai

— Kaip drūtas, tėvuk! < >li 
kaip> labai aš tavęs išsiilgau! 

kaip) gyvens ir koks ra budavojanti ir rimta mis-į — Aš esu s v kas, o kaip, 
Teip>. visas tas p ra na- lis. Ir vien tik vienu skai- tu, vaike?

Bet kaip> buvo pra- tymu neužsiganėdįt. reikia — Aš, tėvai, pradėjau ne
dėtas įgavimas tų pinigų, kurie pastatė mislįti ką skaitai ir kaip) tas rimauti, mat turėjau kelis
Trakimą ant tokio laimingo gyvenimo? išeina. Šiądien p>asaulėje gerus punktus tau pasakyti
Visa pradžia to gyvenimo p>rasidėjo iš į reikia prigimtų vyrų ir mo- tėvai, o negalėjau, 
pundelio p)inigų. kuriuos Trakimas išėmė terų. kad sudavadyti žmoni- — Gal ką naujo, Maike? 
iš užmušto pirklio kišeniaus. Oh. kokia jos iškrypimą. Kad p>agim- — Ną. ne, tėvai, nieko 
pradžia, kokis baisus darbas! Ar-gi ne iš dyti sūnų, kuriam greitai ga- naujo, bet žinai kaip) koki 
tos piktadarbystės jis piradėjo turtėti ir Įima būtų sup>rast. kas tai daigtai su kitu daigtų sudėti 
p>ovaliai išaugo iki rodauninkui p>rekybos. yra tauta, politika, pasaulės tai pasidaro žingeidu ir kar- 
didpjonis ir garbinga 
ir kaip) prakeiktas!

Pamatas to visko buvo p>adėtas dide
lėje puktadarystėje. Pagal tiesas jis turė
jo būti išsiųstas į Siberiją, į darbą px) že
me. Tad ką jis dabar turi p>aryti? Eiti 
prie išpažinties! Bet pas ką? Pas Dievą? 
Tariaus Dievas jau kartą dovanojo, vys- voliojasi 
kup)as jau seniai sakė. Na. o čia kiti vėl, raudoni ir pusiau 
kurie vadinasi save mokįtais žmonėmis; kad jus žinotute kuom jus tie 'mosykilojantį. Aš biskį su
skaitę daug* ir žino. sako, jog Dievo visai vaikeliai bus. kaip) jie už- siturėjau, kad prisižiūrėti su 
nėra! augs, ką jus duotute? Lengva kuom jis teip kalbasi, bet

Tokios mislis pdaukė p>er Trakimo są- p>asakyti kuom jie bus — jie i nieko negirdėjau tik kartais 
zinę. Ant nieko jis negalėjo nusp>akajinti bus tuom, kuo jus esat. Vi- dem... m... dem... m... ir vis 
savo misliu. ir vėl p>rasidėjo baisi kankynė si męs esam labai prastam pa-j ranka žemyn mosikuoja; 
jo sąžinės, kuriai galo Trakimas nematė.

vyras! Kaip) Įstabus j surėdymas, kapitalas ir var- tais juokinga, 
gas. ugnis ir vanduo ir kiti — Papasakok, Malke! 
daigtai: motina pati turi apie — Buvo teip), tėvai: aš ei
tai suprast, kad galėtų savo nu aną dieną, o pirma ma- 
kūdikiui tokius proto takui- nęs eina kitas žmogus, ale aš 
tetus įginidyti. Ali! mamos. įėjau smagiau, dėlto aš jį pa
mainos! kada ant jus rankų vijau. Tuojau nusidyvijau.

kūdikiai buinųs, kad išgirdau tą tą žmogų vie- 
nunykę, ną sau kalbant ir vis ranka 

kad jus žinotute kuom jus tie mosykilojantį.
? ...... . . . . ____ -•____ 1____ 1

ant 
dėjime; vargai mus spaudžia;[galo išgirdau: et! tegul jie 

Išbuvęs kaime Loobki ap>ie keturias męs turim pakilti iš tokio gy- p)rasmenga rup>... kaip) bus 
veninio. O pakilti negalė-; kitiem, teip) bus ir man... 

neišma- į — Na, tai kas tę p>er spx>- 
prie sai buvo, vaike?

— Matai, tėvai, tę

\

Perliorius atėjo į vienąstu- 
bą su lietuviškom knygom, 
bet nieko iš vyrų nerado, tik 
viena gaspadinė buvo namie, 
ir tuojaus pradėjo savotiškai: 
,,Gana jau gana su tom savo 
knygom; ar tu girdėjai kad 
kas iš knygų duoną valgytų. 
Perliorius kaip) ap)sigrūdęs 
su tais žodžiais, tai nieko ne
sakęs išėjo. Kitą dieną mo
tina varo vaikus į mokslainę:

— Imkit, vaikai knygas ir 
'eikit į mokslainę!

— Mama, jug tu sakiai, 
kad iš knygų ir mokslo duo
nos nevalgysim — ko tę eiti?

— Tai, mat, vaikeli, aš 
žinau, kad nevalgysi, bet kad 
šitoje koutrėje 
tai turi eiti.

*
Poclonių 

gavo naują

tokia mada.

* 
p-

ant 
kad 
I >at i 
n ne

ėjo

dienas Trakimas su šeimyna išvažiavo at 
atgal į Peterburgą. Jų kelias ėjo p>er sini. jeigu daugiau 
Maskvą, apie 30 verstų nuo jų kelio, ku- nysim, užtad imkimės 
riuom turėjo važiuoti, stovėjo garsingas skaitymo, rūpiinkimės ap>ie 
klioštorius. žinomas visai Ros i jos tikinčia- dorą ir valų gyvenimą. p>latį- kriaučių lx>sas, aš jį pasivijęs
jai žmonijai su savo stebuklingumu pa- kini savo mislis. tegul būna pradėjau kalbėti, tad jis iš- 
veikslo Paneles Sv..kuri patraukė pielegri- plačios ir neprieštaraujančios pasakojo man kokia piolitika 
mus nuo toli ir arti. Trakimas Jašnikas ir tą įgimdykim 
išsisuko iš savo kelio ir patraukė ant ir dukterim, 
klioštoriaus. Atvažiavę apsibuvo kliošto- siin p>a kilti iŠ musų vargų, 
riaus viešbūtije (hotelije).

Laike jų atsilankymo pas klioštoriaus 
viršininką. Trakimas dasižinojo, jog' tame 
klioštoriuje randasi zokoninkas. tėvas Pa- 
phinti.sepitynesdešimts pienkių metų senu
mo su Dievo apidovanotu anasvietiniu ma
tymu. Toliau perdėtinis klioštoriaus da- 
dūrė, jog tas senutis nieko nesileidžia pa
matyti, tiktai žmones labai Dievo trokštam ir pilti 
čius.

mus sūnam dabar gyvuoja tarpe kriau- 
T< ip> tik gale- čių, bosų ir darbdavių. Einu 

‘ ir nežinau
, bosų ir darbdavių.

— sako namo — 
kada pradėsim dirbti, nes vi
si Bostono lietuviški kriau
čių lx>sai ketina užvesti strei
ką prieš darbdavius, 
sas darbas pradėjo 

Kad išimti arbatos arba bom. Net mane 
kavos plėtmus? Kas tai — mislinu

Uždėti plėtmą ant puodo kad jau bosai eina ant strai- 
verdančiu vandeniu kų! Bet toliau jis man išp>a- 

tiesiok ant plėtmo, p>akol iš- šakojo ir tada kaip ant del- 
Trakimas Semionovič nutarė eiti pas;uyks. no supratau, kame reikalas

[Toliaus bus). į l’lėtmai vyno ir vaisių rei-įstovi. Kriaučių padėjimas

Keli bud3i iszimti plėtmus. nes vi- 
eiti ant 
sukrėtė!
sau —

♦

Jačinskienė 
berną Feduną; 

prišerė gerai vakarienės,
rytojaus prikėlė anksti, 
Fedunas eitų kuki, o 
vėl atsigulė. Fedunas 
jo kulti. Atėjęs su pundu
balanų vieną užsidegė, Įkišo 
i šalinę tiesink Į šiaudus,pats 
užlipa) rugių nusimesti ant 
grendymo. Į tą tarp ą bala
na nudegė iki šiaudų ir visa 
šalinė pradėjo degti. Fedu
nas per liepsną nušoko ir at
sistojęs laukia — žiūrėjo 
kaip gražiai dega. Kaip) jau 
prašvito, atėjo Į stubą ir sė
di ant suolo. Ko tu čia sė
di lupą pakabinęs — paklau
sė p. Jačinskienė. — <> ką aš 
veiksiu, kad spragilai sudegė 

atsakė Fedunas. — O gal 
ir kluonas — paklausė p>. .Ja
činskienė. — Ugi ne nuo ko 
ir užsiėmė —atsakė Fedunas.

Godotinas, p>one, pasigai
lėk šito žmogaus jis yra tė
vas dvylikos vaiku.

— O tu, galgone! ar tai tu 
nori visą žeme apsėti su 
skurdu! Nėr pasigailėjimo 
dėl tavęs.
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Biuras Advokato
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Ofisas atdara

S. Boston

A loiza Šlama.

Rudokas.

M. Galivan& Co

Tiktai 25 centai

Ant Pardavimo

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

STEBUKLINGA EGIPTO MOSTIS

W».ė,St.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS

<iub>-ri:.ituriaus Paskirtas

3ę4 Broachvay

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

400 BROAD\VAY

Dr. Jos. Lewandowski

Karolius Čsurys.
40 \VaInut St.. Phwnixvilte, Pa.

Išgydytas nuo užsispnėjusios viduriniu <>r. 
nu ligos.

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daiktus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinitrus perkant durniam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

372 W. 2-nd St., So. Boston, Mass.
S iabiinių t a vorų.

Akų instrumentų. įfc.'JMnA 
kilį tavorų.

tį, prisiųsiu 
iietuvišką KatallOgą dyka;. 'mi imi i yr.tšim- 

tai visokių daiktų pav- ik- ai t r j r< kės, 
iš kurio matysi jog mari t;.vorai pirmos g 

E kliasos, o pr- kės pn< Blaiviausios. j 
ha; imu* atlieku gnitai, ir i’-sitin- K 

MF čiu j vu-us Amerikos miestus. .!<//< s,is:
M. J. DAMIJONAITIS.

3108 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL

Uzlaiho geriausio
ELiAUS, VYNO, 

LIKIERIU ir CIGARU.

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

PREKYSTE: Auksiniu ir 
___________________________ - visokių muzlk' 
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir k

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus mark 
Naują

Kaip į tVorcesterį atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit.
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parų ky šit

Pas

Vaszke'evicziu ir Abraczinska
4 Millburry str..

Worcester, Mass

Clarck >n. Neb.
Išgydyta nuo skausmingo ir bal.ųjįĮ studnipa 

mų l»-i abeluo sunykimo.
Kurie nori, kad išgydytus negarsint. tai užlaikom didžiausioj slaptybėj.

Kad teip prieinamai, kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gruma ą. aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, o >žnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjusioms ligoms, tai be - ■ 'iib> ateik arba
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, lai prisiųsk keletą štampų už pris:tini imą, bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. K. C. Colinso. iš kurios dideiią naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems laba: naudinga ir tuksiančius žmonių pagelbėja

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34«thSt. (tarp Broadway ir 7 Avė.) NewVork, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėlioms; nuo 10 iki 1 pal. jx> pietų,

d Lazauckas, Judeika ir Co. «
3o4 Broadvvay ir 259 I). St..

jS South Boston, Mass. H

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kat^liogo, tai rarzyk s-endien 

’p isiusdarnas savo adre^a ir uz 5c. *~a-ke o apturėsi 
puiku kataboga kuriame yra prekes dziegoreliu len
ciūge Iiu. žiedu, srilku, k< mpasu, britvu. armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz;nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu. raonu knyga, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavincze* onem f padailinimais ir 
kretkom. k. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn, N. Y.

SZTAI KAS GIRDĖT.
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia i kra 
ju, <> kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirs 4U<> šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.


